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Aanvraagformulier 

Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân  
(De aanvraagperiode is open vanaf 1 mei tot en met 14 september 2018) 

 
 
Studenten uit Fryslân die in Leeuwarden aan het University College van de Rijksuniversiteit 
Groningen Campus Fryslân de bacheloropleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ gaan volgen, 
kunnen met dit formulier subsidie aanvragen voor de eerste drie onderwijsjaren van hun studie. De 
subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in het collegegeld.  
 

 
Stuur dit formulier plus de gevraagde bijlagen naar:  
 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
Afdeling Financieringen en Subsidies 
Postbus 20120  
8900 HM  LEEUWARDEN 
  
Je kunt het formulier vanaf 1 mei tot en met 14 september 2018 ook langsbrengen en afgeven bij de 
balie van het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Het provinciehuis is van 
maandag tot en met vrijdag open tussen 8.30 en 17.00 uur.  
 
Bel of mail ons gerust als je vragen hebt op 058 - 292 53 35 of via subsidies@fryslan.frl.  
 

 
 
Let op:  

 
 Alleen vanaf 1 mei 2018 tot en met 14 september 2018 is het mogelijk om de aanvraag langs te 

brengen of via de post bij ons te laten bezorgen. Aanvragen die te vroeg of te laat bij de provincie 
binnenkomen, moeten we weigeren. De tijd die de provincie heeft om te reageren op een volledig 
ingediende aanvraag is maximaal 13 weken.  
 

 Het is alleen mogelijk om subsidie te krijgen als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden in  
- de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân en  
- de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013.  
De teksten van die regelingen zijn te vinden op de website www.fryslan.frl/subsidies en op 
wetten.overheid.nl.  

 
 Vergeet niet je handtekening op de laatste pagina van dit formulier te zetten.  

Als je nog geen 18 jaar oud bent, laat dan ook één van je ouders ondertekenen.    
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Basisgegevens 
A1. Gegevens aanvrager 
Voorletters en achternaam student:       

Voornaam student:        
Geboortedatum: ……. - …………………… - ………….   (dag-maand-jaar) 

Straat en huisnummer:       
Postcode:       Woonplaats:       

Telefoonnummer:       
E-mailadres:       

A.2 Bankgegevens  
Bankrekeningnummer (IBAN):       

Rekening op naam van:       
Plaats:       

Is dit het rekeningnummer van de 
student zelf?  

 Ja        Nee, het rekeningnummer is van mijn      
                         …………………………….…….. (vader/moeder/voogd) 

 

Subsidiabele activiteit 
B.1 Vragen over de bacheloropleiding van de student                                       (aanvinken wat van toepassing is)   
 
  1.  

Heb je je voor het studiejaar 2018-2019 aangemeld voor de 
bacheloropleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ en is het je 
bedoeling om de drie onderwijsjaren van die bacheloropleiding 
aaneengesloten te volgen ? 
Indien Nee: je komt niet in aanmerking voor subsidie. 

  
ja 

  
nee 

 
  2. 

Sta je ingeschreven voor de opleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ 
bij het University College van de RUG Campus Fryslân voor het studiejaar 
2018-2019?  
Indien Ja: voeg een kopie van het bewijs van inschrijving toe aan deze aanvraag (bijlage 1). 
Indien ‘Nee’: je komt niet in aanmerking voor subsidie. 

  
ja  

  
nee 

 
  3.  

Heb je al eens eerder ingeschreven gestaan bij een HBO of universiteit?  
Indien Ja: ga door naar vraag 4.     
Indien Nee: ga door naar vraag 5.  

  
ja  

  
nee 

   
  4.  

Bij welke Hbo-instelling / Aan welke universiteit stond je eerder ingeschreven?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
In welk studiejaar? …………………………………………………………………………………….. 
Voor welke opleiding ? ……………………………………………………………………………..… 
Stuur een bewijs mee van je eerdere inschrijving aan een HBO of universiteit (bijlage 4).  

 
B.2 Vragen over andere tegemoetkomingen/subsidies                                    (aanvinken wat van toepassing is)  
  5. Heb je al eens eerder subsidie gekregen op grond van deze subsidieregeling, 

de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân?  
Indien ‘Ja’: je komt niet in aanmerking voor subsidie. 

  
ja 

 
nee 

  6. Ontvang je voor de komende drie studiejaren - buiten een eventueel 
aanvullende beurs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - nog  
een andere tegemoetkoming uit een studiefonds of studieleen*?  
(*zoals bijvoorbeeld het Sint Christophorileen of het Charlotte Jacobs Studiefonds) 

Indien ‘Ja’: je komt niet in aanmerking voor subsidie. 

  
ja 

 
nee 
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B.3 Vragen over je vooropleiding                                                                            (aanvinken wat van toepassing is) 
  7. Heb je aan een middelbare school in de provincie Fryslân een 

diploma in het voortgezet onderwijs behaald?  
Indien Ja: ga door naar vraag 9 en voeg een kopie van het in de provincie Fryslân 
behaalde diploma toe aan deze aanvraag (bijlage 2).   
Indien ‘Nee’: zeer waarschijnlijk kom je niet in aanmerking voor subsidie, maar je kunt 
nog kijken of er sprake is van de situatie zoals genoemd in vraag 8.   

 
ja 

 
nee 

   8. Is er sprake van de volgende situatie:  
je kunt vraag 10 beantwoorden met ‘Ja’ en het door jou gewenste onderwijs werd in Fryslân 
niet aangeboden of kon niet binnen een redelijke reisafstand worden bereikt.   ja      nee 
Indien Nee: je komt niet in aanmerking voor subsidie. 
Indien Ja: er is een kleine kans dat je toch in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie. Licht in een begeleidende brief toe waar 
je je diploma wel hebt behaald en waarom je het onredelijk zou vinden als je subsidieaanvraag op grond van deze regeling zou 
worden afgewezen. Motiveer dit voldoende uitgebreid en voeg een kopie van je behaalde diploma toe aan deze aanvraag.  

   9. Vul in: hoeveel onderwijsjaren heb je in het voortgezet 
onderwijs in de provincie Fryslân gevolgd aan de instelling waar 
je je diploma hebt behaald?  
Minimaal twee onderwijsjaren zijn nodig om subsidie te kunnen krijgen. 

…………… onderwijsjaren 

  10. Sta je / stond je, ten tijde van de schoolperiode waarin het 
diploma aan het voortgezet onderwijs (vmbo, mavo, havo of 
vwo) is behaald, tenminste twee jaar als ingezetene 
ingeschreven in een gemeente in Fryslân? 
Indien ‘Nee’: je komt niet in aanmerking voor subsidie. 
Indien ‘Ja’: vermeld hier het adres: 

Ik stond als inwoner ingeschreven op het adres:  
…………………….……………………………………………………(straat, huisnr.)  
……………………………….…………………………………………(plaats)  

  
ja 

  
nee 

 11.  Welke opleiding(en) in het voortgezet onderwijs heb je gedaan? 
 

   vwo       
   havo            vmbo  
   mavo           anders, nl:  
      ………………………………………….. 

 12. 
Aan welke middelbare school in Fryslân heb je je opleiding in het voortgezet onderwijs gevolgd 
en diploma behaald? ……………………………………………………………………………………………………………. 
Vestiging (in welke plaats): …………………………………….…………………………………………………………….. 

 
C. BIJLAGEN 

Bijlagen 1 en 2 moeten verplicht worden meegestuurd. Stuur alleen kopieën op!  
(Je originele diploma en je originele inschrijfbewijs houd je zelf).   

Toegevoegd? 

Ja N.v.t. 

1. 

Bewijs van inschrijving  
Kopie van het bewijs van inschrijving aan de Rijksuniversiteit Groningen  
Campus Fryslân en toelating tot de bacheloropleiding ‘Global Responsibility 
and Leadership’ van het University College. 

   

2. 

Diploma 
Kopie van een diploma behaald in het voortgezet onderwijs 
(mavo/vmbo/havo/vwo) in Fryslân. 
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C. Vervolg BIJLAGEN (optioneel of meesturen indien van toepassing)                                                            Ja         N.v.t. 

3. 
Kopie bankrekeningnummer 
Bijvoorbeeld kopie van een bankafschrift of van het bankpasje.  

  

4. 
Alleen meesturen indien je al eens eerder was ingeschreven bij een HBO of Universiteit:  
Kopie van een bewijs van inschrijving aan HBO of universiteit.          

 

D. VERKLARING 

 
Ondergetekende verklaart: 
 alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld; 
 zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de desbetreffende 

subsidieregelingen, alsmede overige wettelijke regelingen die op de uitvoering van het 
project van toepassing zijn; 

 bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de 
subsidieverstrekker daartoe zijn aangewezen; 

 er kennis van te hebben genomen dat in geval van (vermoeden van) onregelmatigheid 
en/of fraude in alle gevallen aangifte zal worden gedaan.  
 

E. ONDERTEKENING 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 
 
 
Plaats: ………………………………………………. Datum: …………………………………………………………….. 
 
 
Naam student/aanvrager:                           Handtekening:  
 
…………………………………………………………… ……………………..………………………………………………….. 
 
 
 
Indien aanvrager nog geen 18 jaar is, moet in ieder geval één ouder of voogd mede-ondertekenen:  
 
 
Naam moeder: …………………………………….. Handtekening: …………………………………………………….. 
 
of 
 
Naam vader:  …………………………………….. Handtekening: …………………………………………………….  
 
of 
 
Naam voogd:     …………………………………….. Handtekening: ……………………………………………………. 

Tip: kijk voordat je het formulier opstuurt, nog even goed na of je alle vragen op het 
aanvraagformulier hebt beantwoord en of alle antwoorden zijn aangekruist.  
Zitten alle relevante bijlagen erbij? 


